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Модуль 1  

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

 

ТЕМА 1. Історичні аспекти становлення судової системи України. 

Загальна характеристика навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Предмет, завдання і система навчальної дисципліни «Судоустрій України».  

2. Методологія навчальної дисципліни «Судоустрій України». 

3. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Судоустрій України».  

4. Правові джерела навчальної дисципліни «Судоустрій України». 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Головною метою судово-правової реформи і формування незалежної 

судової системи є: 

а) ефективне розмежування повноважень та гарантування самостійності і 

незалежності судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади; 

б) ліквідація непотрібних судів та звільнення суддів; 

в) створення системи законодавства про судоустрій та статус суддів, яке б 

забезпечило незалежність судової влади. 

2. На посаду судді  судів загальної юрисдикції може бути рекомендований 

для призначення: 

а) громадянин України не молодший 30-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 3-х років; 

б) громадянин України не молодший 25-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 5-ти років; 

в) громадянин України не молодший 25-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 3-х років; 

г) громадянин України не молодший 30-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 5-ти років. 

3. Які суди здійснюють судочинство в Україні? 

а) Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції; 

б) загальні та спеціалізовані суди; 

в) загальні, спеціалізовані та третейські суди; 

г) суди загальної юрисдикції та мирові судді. 

4. Де розміщується інформація щодо справ, які знаходяться у провадженні 

суду? 

а) в офіційних друкованих органах судів; 

б) на офіційному веб-сайті судової влади; 

в) в Єдиному державному реєстрі судових рішень; 

г) ніде, оскільки є службовою інформацією. 

5. Голова місцевого суду: 

а) звільняе суддів за порушення присяги; 



б) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; 

в) на підставі указу Президента України про призначення на посаду судді чи 

постанови Верховної Ради України про обрання судді або припинення 

повноважень судді видає відповідний наказ. 

6.Місцеві суди здійснюють свою діяльність на підставі: 

а) Закону України про «Конституційний суд України»; 

б) Закону України «Про судоустрій та статус суддів»; 

в) Конституції України. 

1. Місцевий загальний суд має повноваження щодо судового контролю: 

а) за додержанням конституційних прав і свобод особи при досудовому 

розслідуванні кримінальних справ; 

б) правил дорожнього руху; 

в) правил проживання в гуртожитку. 

2. Суддями місцевого суду вперше призначаються: 

а) Президентом України; 

б) Верховною радою України: 

в) Вишою радою юстиції. 

3. Місцевий суд є судом: 

а) касаційної інстанції; 

б) першої інстанції; 

в) апеляційної інстанції; 

г) наглядової інстанції. 

4. За яким принципом створюються місцеві суди: 

а) територіальності; 

б) інстанційності; 

в) підсудності; 

г) спеціалізації. 

 

ТЕМА 2. Судова влада в Україні 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття, ознаки, завдання судової влади.  

2. Правосуддя як самостійна галузь державної діяльності.  

3. Особи, уповноважені на здійснення правосуддя.  

4. Функції судової влади: поняття, види та характеристика.  

5. Символи судової влади. 

6. Розмежування термінів судочинство та правосуддя. 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

 

1. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі 

а) цивільного та кримінального судочинства; 

б) податкового судочинства; 

в) адміністративного та господарського судочинства; 

г) нотаріального процесу. 



2. Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке 

найбільш точно характеризує цю гілку державної влади:  

а) судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну 

виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають 

правові наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) 

в межах закону та спеціальних (судових) процедур; 

б) судова влада – це гілка державної влади, основним призначенням якої є 

вирішення правових конфліктів, які виникають у суспільстві; 

в) судова влада  – це гілка державної влади, яка реалізується виключно судами.   

3. До форм реалізації судової влади належать:  

а) судове провадження;  

б) конституційне та цивільне судочинство;  

в) конституційне, цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне 

судочинство; 

г) цивільне і кримінальне судочинство.  

4. Основною функцією судової влади є:  

а) розгляд правових конфліктів;  

б) розгляд скарги на дії посадових осіб; 

в) вирішення юридично значущих справ, що мають правові наслідки; 

г) офіційне засвідчення юридичних фактів. 

5. Правосуддя – це……………….., що здійснюється судом на підставі закону, 

зміст якої становить розгляд і вирішення судових справ з метою 

забезпечення гарантованих Конституцією України та законами прав і 

свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, 

інтересів суспільства та держави, а результатом якого є постановлення 

правосудного судового рішення, яке має загальнообов’язковий характер. 
а) особливий вид державної діяльності; 

б) цивільний процес; 

в) процесуальний стан; 

г) статут. 

6. Головне призначення судової влади: 

а) вирішення віднесених законодавством до її компетенції правових конфліктів, 

які виникли у суспільстві; 

б) надання владних повноважень; 

в) розгляд заяв та скарг. 

7. Самостійність судової влади означає: 

а) суди нікому не підзвітні і мають для здійснення судових функцій усі 

необхідні повноваження, якими наділені законом; 

б) вирок, рішення, постанова чи ухвала суду, які набрали законної сили є 

обов’язковими для адресатів, мають для них силу закону і є обов’язкові для 

виконання на території України; 

в) судові рішення не потребують попередньої згоди чи затвердження будь-якої 

посадової особи чи державного органу; 

г) діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури не підміняє 

діяльність суду, а лише сприяє їй. 

8. Характерною особливістю судової влади є: 

а) суворо регламентований законом процес, порядок її здійснення; 



б) суворо регламентований законом процес надання коштів; 

в) балансування регламентаційних даних справ певної компетенції. 

9. Відповідно до Конституції України передбачено такі форми участі 

народу у відправленні правосуддя в Україні: 

а) суд шефенів і суд присяжних; 

б) народні засідателі, присяжні і шефени; 

в) суд присяжних і народні засідателі. 

10. Підставами для ліквідації чи утворення судів є: 

а) зміна адміністративно-територіального устрою; 

б) видання постанови  Кабінету Міністрів України; 

в) зміна форми правління. 

 

ТЕМА 3. Засади судочинства 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Принцип верховенства права.  

2. Принцип законності.  

3. Засади рівності учасників судового процесу перед законом та судом. 

4. Засади забезпечення доведеності вини.  

5. Принцип змагальності сторін та свободі у наданні суду своїх доказів та 

доведенні перед судом їх переконливості.  

6. Принцип підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. 

7. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист.  

8. Засади гласності судового процесу та його повного фіксування технічними 

засобами.  

9. Засади апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.  

10. Засади обов’язковості рішень суду. 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Основними принципами судової влади в Україні є:  

а) норми найбільш загального, що визначають місце судової влади в системі 

єдиної державної влади, побудову її основних інститутів; 

б) норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в 

системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру 

розгляду справ судами;  

в) норми найбільш загального характеру, що визначають роль суду в правовій 

державі. 

2. До керівних принципів судочинства Конституція України відносить:  

а) територіальінсть; 

б) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

в) спеціалізація; 

г) об’єктивність. 

3. Із запропонованих оберіть принципи, які належать до організаційних 

принципів судової влади: 

а) справедливість судової влади; 



б) інстанційність; 

в) верховенство права. 

4. Принципи судової влади слід визначити як: 

а) керівні засади розгляду судами справ; 

б) норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в 

системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру 

розгляду справ судами; 

в) норми найбільш загального характеру, що визначають роль суду в правовій 

державі; 

г) норми найбільш загального, що визначають місце судової влади в системі 

єдиної державної влади, побудову її основних інститутів. 

5 Система принципів судової влади складається із: 

а) інституціональних і функціональних принципів; 

б) інституціональних, функціональних, організаційних і судоустрійних 

принципів; 

в) інституціональних, функціональних і організаційних принципів; 

6. Позначте, що передбачає гласність як принцип правосуддя: 

а) свободу висловлення думки; 

б) право кожного знати про розгляд своєї справи, брати участь у її розгляді, 

знати про результати розгляду; 

в) одностайність при ухваленні судових рішень; 

г) участь народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і 

присяжних 

7. Позначте, що передбачає принцип диспозитивності:  

а) суд вирішує лише ті питання, про вирішення яких його просять сторони 

б) розгляд справи в усіх судах відбувається відкрито 

в) суд не може виходити за межі вимог сторін у справі 

г) сторони вільно розпоряджаються своїми правами щодо предмета спору 

8. Що з переліченого не відноситься до конституційних засад судочинства в 

Україні? 

а) законність; 

б) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

в) забезпечення доведеності вини; 

г) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного 

Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на 

рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 

апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. 

9. Відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією 

України, підтримання державного обвинувачення в суді здійснює: 

а) прокурор; 

б) слідчий суддя; 

в) адвокат потерпілої сторони; 

г) громадський обвинувач. 

10. Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних 

засад судочинства в Україні? 

а) верховенство права; 

б) законність; 



в) можливість звернення до міжнародних судових установ; 

г) безкоштовність. 

 

ТЕМА 4. Сучасна система судоустрою України 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття системи судів загальної юрисдикції.  

2. Поняття судової ланки і судової інстанції, характеристика та розмежування 

цих термінів.  

3. Спеціалізація судів та суддів загальної юрисдикції. 

4. Засади забезпечення єдності системи судів загальної юрисдикції.  

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Процесуальне законодавство визначає такі судові інстанції: 

а) І інстанція, де справа розглядається вперше, і в судовому засіданні суд 

постановляє судове рішення по суті; 

б) Касаційна інстанція, де переглядаються рішення, ухвали, вироки судів І та 

апеляційної інстанцій, а також перегляд судових рішень, ухвал у зв’язку з ново 

виявленими та винятковими обставинами чи при неправильному застосуванні 

норм процесуального права, що істотно вплинули на правильність судового 

рішення; 

в) прохідна інстанція; 

г) апеляційна інстанція. 

2. Організація системи судів загальної юрисдикції характеризується 

такими основними ознаками: 

а) побудовою судової системи за принципами територіальності та спеціалізації 

б) встановлення бюджету країни; 

в) стабільності судової системи. 

3. Систему судів України складають: 

а) місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд 

України; Конституційний суд України; 

б) місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касаційний Суд 

України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України; 

в) місцеві суди, військові суди, Апеляційний суд України, вищі спеціалізовані 

суди, Верховний Суд України. 

4. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції 

діють такі спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій: 

а) господарські, адміністративні та військові; 

б) господарські, адміністративні; 

в) господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди; 

г) господарські, адміністративні, військові та інші суди, визначені як 

спеціалізовані суди. 

5. Адміністративні суди складаються з: 

а) місцевих та апеляційних адміністративних судів у округах; 

б) Конституційного суду України; 



в) Вищого адміністративного суду; 

г) Верховного суду України. 

6. Господарські суди України складаються з 

а) місцевих господарських судів 

б) апеляційних господарських судів у відповідних округах 

в) Вищого спеціалізованого суду з рогляду цивільних і кримінальних справ; 

г) Конституційного суду України. 

7. Судова ситема функціонує на принципах: 

а) територіальності; 

б) підпорядкування Конституційному суду України; 

в) незалежності; 

г) самовиховання. 

8. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України  

будується за принципами: 

а) територіальності і спеціалізації; 

б) спеціалізації, оскарження та територіально-адміністративного устрою; 

в) територіальності, спеціалізації, виключності. 

9. Юрисдикція судів України визначається так: 

а) до юрисдикції судів належать ті справи, які визначені процесуальним 

законодавством; 

б) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі; 

в) юрисдикція судів визначається Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів»; 

г) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, визначені законом. 

10. Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідується у такому 

порядку: 

а) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Державної судової адміністрації України; 

б) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого 

спеціалізованого суду; 

в) Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції України, 

погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного 

вищого спеціалізованого суду. 

 

ТЕМА 5. Забезпечення функціонування судової влади 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції. 

2. Адміністративні посади в суді.  

3. Автоматизована система документообігу суду. 

4. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи. 

5. Територіальні управління Державної судової адміністрації України.  

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 



2. Виконати тестові завдання. 

1. Основні положення щодо соціальний і правовий захист суддів закріплені: 

а) Кримінально-процесуальним кодексом України; 

б) Законом України „Про судоустрій і статус суддів”; 

в) Законом України „Про судоустрій України”; 

г) Конституцією України. 

2. Державна судова адміністрація здійснює: 

а) нагляд за додержанням законів; 

б) організаційне забезпечення діяльності судів; 

в) накладає адміністративні стягнення; 

г) правосуддя. 

3. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються: 

а) Міністром юстиції України, що узгоджується з Головою Верховного Суду 

України чи головою вищого спеціалізованого суду; 

б) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, що 

узгоджується з Головою Верховного Суду України чи головою вищого 

спеціалізованого суду. 

в) Міністерством юстиції України 

4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації 

призначається на посаду і звільняється: 

а) Президентом України; 

б) Головою Державної судової адміністрації; 

в) Головою Верховного Суду України;  

г) Головою Верховної Ради України. 

5. Громадянин О. не склав кваліфікаційного іспиту для призначення його на 

посаду судді. Кваліфікаційна комісія  повідомила, що він може бути 

допущений до складання іспиту повторно не раніше як через 2 роки, що 

суперечить законодавству, в якому зазначено, що особа може бути 

допущена до складання іспиту повторно не раніше як через: 

а) 6 місяців; 

б) 10 місяців; 

в) 1 рік; 

г) 1,5 року. 

 

6. Ким звільняється суддя з посади у разі закінчення строку повноважень? 

а) Президентом України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Вищою радою юстиції 

г) Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

7. Вища рада юстиції є: 
а) колегіальним, постійно діючим органом; 

б) тимчасово діючим між конференціями суддів. 

8. Член Вищої ради юстиції має право: 

а) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої ради юстиції, її 

секретаріату; 

б) розглядати касаційні скарги; 

в) ініціювати скликання засідання Вищої ради юстиції. 



9. Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить:  
а) 1 рік; 

б) 3 роки; 

в) 5 років. 

10. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів входять: 

а) 10 членів; 

б) 11 членів; 

в)12 членів. 

 

ТЕМА 6. Правове регулювання статусу судді, присяжних та  

народних засідателів 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Незалежність та недоторканість судді: поняття, зміст, гарантії 

забезпечення. Вимоги щодо несумісності.  

2. Кваліфікаційний рівень судді: сутність та значення. Кваліфікаційне 

оцінювання суддів.  

3. Підготовка судді та його регулярне оцінювання.  

4. Національна школа суддів України: статус, завдання, структура. 

5. Вимоги законодавства з питань запобігання корупції щодо діяльності суддів. 

6. Конфлікт інтересів в діяльності суддів та шляхи його врегулювання. 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Знайдіть правильне твердження: 

а) незалежність судді є гарантією його недоторканності 

б) недоторканність судді є гарантією його незалежності 

в) лише незалежний суддя може бути недоторканним 

г) недоторканний суддя не може бути незалежним 

2. Вкажіть, до розгляду яких справ відповідно до чинного законодавства 

залучаються народні засідателі: 

а) цивільних справ 

б) кримінальних справ 

в) справ про адміністративні правопорушення, 

г) господарських справ 

3. Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ 

відповідно до їх внутрішнього переконання, що  ґрунтується: 

а) на указах Президента України; 

б) на вимогах закону; 

в) на постановах Пленуму Верховного Суду України; 

г) на постановах Кабінету Міністрів України. 

4. Народні засідателі і присяжні підзвітні: 

а) голові суду; 

б) нікому не підзвітні. 

в) органам місцевого самоврядування; 

г) Вищій раді юстиції; 



5. Суддям забороняється займатися: 

а) науковою діяльністю; 

б) профспілковою діяльністю; 

в) викладацькою діяльністю; 

г) творчою діяльністю. 

6. Хто затверджує список присяжних? 

а) територіальне  управління  державної  судової адміністрації; 

б) голова місцевого загального суду; 

в) місцева рада; 

г) регіональна прокуратура. 

7. Народним засідателем  може бути громадянин України, який досяг: 

 а) 20-ти річного віку; 

б) 25-ти річного віку; 

в) 35-ти річного віку; 

г) 30-ти річного віку. 

8. Громадянин М. був включений до списку народних засідателів. У заяві на 

ім’я голови суду він повідомив, що на час розгляду справи у суді йому 

виповниться 60 років і він не зможе належним чином виконувати свої 

обов’язки. Голова суду відмовив в задоволенні прохання, вказавши, що однією 

з підстав для звільнення за власним проханням є: 

а) вік 65 років; 

б) вік 70 років; 

в) вік 75 років; 

г) не має вікового обмеження, якщо особа визнана дієздатною. 

9. Суддя зобов’язаний: 

а) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові 

справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 

б) дотримуватися правил суддівської етики; 

в) користуватися правовою допомогою адвоката; 

г) розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового 

засідання на вимогу сторони процесу. 

10. Суддя не має права поєднувати свою діяльність із: 

а) підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою 

оплачуваною роботою; 

б)  викладацькою, науковою, творчою діяльністю; 

в) входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку. 

 

ТЕМА 7. Засади формування суддівського корпусу 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Кваліфікаційна комісія суддів України: статус, склад комісії та компетенція.  

2. Повноваження Вищої ради юстиції України. 

3. Порядок зайняття з посади судді в суді загальної юрисдикції.  

4. Вимоги щодо підвищення кваліфікаційного рівня судді. 

 

План завданнь до самостійної роботи 



1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Позначте, які дисциплінарні стягнення може бути застосовано до судді: 

а) догана 

б) попередження 

в) звільнення з посади 

г) пониження кваліфікаційного класу 

2. Рада суддів України притягла до дисциплінарної відповідальності суддю 

А. районного суду міста П. Суддя звернувся до Вищої ради юстиції зі 

скаргою на рішення ради суддів України на підставі того, що: 

а) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить 

Вища рада юстиції ; 

б) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності  судді 

винесене неналежним органом; 

в) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України ; 

г) дисциплінарне провадження щодо судді здійснює Верховний Суд України. 

3. Не є підставою для звільнення судді з  посади: 

а) власне бажання судді; 

б) припинення громадянства України; 

в) хвороба судді, що не перешкоджає подальшому виконанню обов’язків судді; 

г) порушення присяги. 

4. Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної 

відповідальності, що накладається в судовому порядку без згоди: 

а) голови вищого суду; 

б) органа, який призначив чи обрав суддю на посаду; 

в) Генерального прокурора України; 

г) Вищої ради юстиції. 

5. Кількість суддів у судах визначається: 

а) Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації 

України, погодженим з головою Верховного Суду України або головою вищого 

спеціалізованого суду; 

б) Президентом України за поданням міністра юстиції України, погодженим з 

головою Верховного Суду України; 

в) Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації 

України, погодженим з головою Верховного Суду України. 

6. Судді загальних судів призначається на адміністративні посади 

Президентом України за поданням: 

а) Голови Державної судової адміністрації України; 

б) Голови Верховного Суду України;  

в) Міністра юстиції України. 

7. Суб’єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання на 

посаду судді безстроково є: 

а) голова вищого спеціалізованого суду; 

б) Президент України; 

в) голова апеляційного суду; 



г) спікер Верховної Ради України. 

8. Перелік органів дисциплінарного провадження щодо суддів міститься у 

статтях: 

а) Закону України„Про статус суддів”; 

б) Закону України „Про судоустрій і статус суддів”; 

в) Закону України „Про Вищу раду юстиції”; 

г) Закону України „Про суддівське самоврядування”. 

9. Суддів Конституційного Суду України на посаду призначають: 

а) Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України; 

б) Президент України, Верховна Рада України, конференція суддів України; 

в) Верховна Рада України, конференція суддів України, Вища рада юстиції; 

г) Президент України,  конференція суддів України, Вища рада юстиції. 

10. Громадянин України К., віком 27 років, який проживає в Україні останні 

10 років, має вищу юридичну освіту і володіє державною мовою, звернувся до 

територіального управління Держаної судової адміністрації щодо 

рекомендації його для призначення професійним суддею, але йому було 

відмовлено. Підставою відмови стало те, що він: 

а) проживає в Україні менше 15-ти років; 

б) працює в галузі права менше 3-х років; 

в) працює в галузі права менше 5-ти років. 

 

ТЕМА 8. Суддівське самоврядування в Україні 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Організаційні форми суддівського самоврядування.  

2. Поняття, компетенція та порядок діяльності зборів суддів.  

3. Порядок скликання з’їзду суддів України. Обрання делегатів на з’їзд суддів 

України. Порядок проведення з’їзду суддів України. 

4. Порядок формування, склад та компетенція Ради суддів України.  

 

 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Найвищим органом суддівського самоврядування є: 

а) Конституційний Суд України; 

б) З’їзд суддів України;  

в) Вища рада юстиції; 

г) Пленум  Верховного Суду України. 

2. З’їзд суддів скликається: 

а) 1 раз на три роки; 

б) 1 раз на два роки; 

в) 1 раз на рік; 

г) 1 раз на місяць 

3. Однією з організаційних формам суддівського самоврядування є збори 

суддів: 



а) місцевого суду; 

б) апеляційного суду; 
в) Верховної ради України. 

4. На з’їзді суддів України: 
а) заслуховується звіт Ради суддів України про виконання завдань органів 

суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів,  

стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів; 

б) заслуховується інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 

голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність,  може 

висловлюватися недовіра голові Державної судової адміністрації України; 

в) призначається та звільняється частина суддів Конституційного Суду 

України; призначаються члени Вищої Ради Юстиції та приймається рішення 

про припинення їх повноважень; 

г) висловлюється недовіра Президенту України. 

5. Організаційними формами (органами) суддівського самоврядування є: 
а) збори суддів місцевого суду,  апеляційного суду,  Апеляційного суду 

України,  Касаційного суду України,  вищого спеціалізованого суду, 

Верховного Суду України; 

конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів 

Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя; 

б) конференції суддів військових судів; 

в) конференції суддів спеціалізованих судів. 

6. Завданням органів суддівського самоврядування є: 
а) Забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;  

зміцнення незалежності суддів,  захист від втручання в їх діяльність; 

б) Участь у визначенні потреб кадрового,  фінансового,  матеріально-технічного 

та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням встановлених 

нормативів зазначеного забезпечення; 

в) Заохочення суддів та працівників апарату судів; 

г) призначення пенсій суддям. 

7. До повноважень конференції суддів входить вирішення таких питань: 
а) законопроектна робота; 

б) обговорення і вирішення питання,  що стосується фінансування та 

організаційного забезпечення діяльності відповідних суддів; 

в) визначення кількісного складу ради суддів та обрання її членів; 

г) обрання членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів. 

8. В системі судоустрою України діють такі кваліфікаційні комісії: 
а) кваліфікаційна комісія адвокатури; 
б) кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів; 

в) Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

9. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 

щодо: 
а) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; 

б) призначення суддів Конституційного Суду України; 

в) призначення суддів Верховного суду України. 

10. У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування 

виконує.: 



а) голова відповідного суду; 

б) відповідна рада суддів; 

в) судді відповідного суду. 

 

Модуль ІІ 

СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ВИДИ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЯ 

 

ТЕМА 9. Місцеві суди 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Склад місцевого суду: поняття,  акцент на подвійності законодавчого 

визначення терміну «склад суду».  

2. Повноваження голови та заступника голови місцевого суду. 

3. Здійснення судочинства одноособово, колегією суддів, за участю народних 

засідателів та присяжних.  

4. Проблемні питання розмежування компетенції між судами. 

5. Визначення та розмежування термінів: юрисдикція, підвідомчість, 

компетенція, підсудність.   

 

 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Вкажіть суди, які є місцевими: 

а) місцеві загальні суди областей 

б) апеляційні суди 

в) міжрайонні суди 

г) районні, міські, районні у містах, міськрайонні суди 

2. Голова місцевого суду призначається: 

а) головою апеляційного суду 

б) з числа суддів цього суду 

в) головою Верховного Суду України 

г) Вищою радою юстиції 

3. У місцевому загальному суді за участю народних засідателів суд 

розглядає: 

а) деякі категорії цивільних справ 

б) деякі категорії кримінальних справ  

в) справи про адміністративні правопорушення 

г) деякі категорії адміністративних справ 

4. Місцевими спеціалізованими судами є : 

а) третейські суди; 

б) господарські суди; 

в) адміністративні суди; 

г) Конституційний суд України. 

5. Місцевим загальним судам підсудні: 



а)  усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання. 

6. Окружним адміністративним судам підсудні: 

а) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання. 

7. Місцевим господарським судам підсудні: 

 а) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання; 

г) про відновлення платоспроможності боржника, чи визнання його банкрутом. 

8. Справи в місцевих судах можуть розглядатися: 

а) суддею одноособово; 

б) колегіально у складі 3 судей; 

в) колегіально у складі 5 судей. 

9. До складу місцевого суду входять: 

а) судді; 

б) присяжні; 

в) секретар судового засідання; 

г) архіваріус; 

д) охоронець. 

10. Місцеві суди утворює: 

а) Верховна рада України; 

б) Вища рада Юстиції; 

в) Президент України. 

 

ТЕМА 10. Апеляційні суди 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. 

2. Особливості повноважень судів апеляційних інстанцій різних юрисдикцій за 

наслідками розгляду апеляційних скарг. 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Вкажіть, як вирішуються справи в суді апеляційної інстанції: 

а) суддею одноособово 

б) колегією суддів 

в) деякі справи – суддею одноособово, деякі – колегією суддів 

2. Вкажіть, які справи розглядають у першій інстанції апеляційні суди:  

а) усі кримінальні справи 

б) деякі категорії кримінальних справ  



в) деякі категорії адміністративних справ 

г) деякі категорії господарських справ 

3. До повноважень апеляційних судів належить: 

а) розгляд справ в особливому порядку; 

б) надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим судам; 

в) перегляд справ за винятковими обставинами. 

4. Засідання президії апеляційного суду проводяться: 

а) не рідше 1 разу на рік; 

б) не рідше 1 разу на місяць; 

в) не рідше 1 разу на 3 місяці. 

5. Президія апеляційного суду виконує такі повноваження: 

а) розглядає питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

б) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової 

статистики; 

в) розглядає справи в апеляційному порядку. 

6. На зайняття посади судді в апеляційному суді може претендувати 

громадянин України, який: 

а) на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 5-ти років; 

б) на день обрання на посаду судді досяг 25-ти років і має стаж роботи на 

посаді судді не менше 3-х років; 

в) на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на 

посаді судді не менше 3-х років; 

г) на день обрання на посаду судді досяг 35-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 7-ми років. 

7. Шляхом подання якого документа здійснюється апеляційне оскарження? 

а) апеляційна скарга; 

б) апеляція заява; 

в) клопотання про апеляційне оскарження. 

8. Відповідно до КАСУ, що має бути зазначено в апеляційній скарзі у разі 

наведення в ній нових доказів, які не були надані суду першої інстанції? 

а) клопотання про долучення нових доказів до матеріалів справи. 

б) відомості про сплату судового збору за подання нових доказів; 

в) причина, з якої ці докази не були надані суду першої інстанції. 

9. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на ухвалу суду першої 

інстанції? 

а) Протягом десяти днів з дня проголошення; 

б) Протягом семи днів з дня проголошення; 

в) Протягом п’яти днів з дня проголошення; 

10. Які наслідки подання апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно 

до вимог, встановлених процесуальниз законодавством? 

а) Суддя постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без розгляду; 

б) Суддя постановляє ухвалу про відмову у відкриті апеляційного провадження; 

в) Суддя постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, у якій 

зазначаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлюється 

строк, достатній для усунення недоліків; 

г) Суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні апеляційної скарги. 



 

ТЕМА 11. Вищі спеціалізовані суди 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Особливсті діяльності Пленуму вищих спеціалізованих судів їх компетенція. 

2. Порядок скликання та прийняття рішень пленумами вищих спеціалізованих 

судів. 

3. Правовий статус рішення Пленумів вищих спеціалізованих судів. 

4. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого 

спеціалізованого суду. 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Позначте суди, які є судами касаційної інстанції: 

а) апеляційні суди; 

б) вищі спеціалізовані суди; 

в) Конституційний Суд України; 

г) Верховний Суд України. 

2. Вкажіть, які з цих судів діють в Україні:  

а) Вищий господарський суд; 

б) Вищий цивільний суд; 

в) Вищий адміністративний суд; 

г) Вищий касаційний суд; 

3. До повноважень вищого спеціалізованого суду належить: 

а) розгляд справ по першій інстанції у випадках, передбаченим процесуальним 

законодавством; 

б) розгляд у касаційному порядку справ, віднесених до юрисдикції цих судів 

процесуальним законодавством; 

в) надання методичної допомоги Верховному Суду України. 

4. До складу вищих спеціалізованих судів можуть входити лише судді, 

які були обрані на посаду судді  

а) безстроково; 

б) на 10 років; 

в) на 5 років. 

5. З суддів вищого спеціалізованого суду Вищою радою юстиції на строк 

……..років призначаються голова суду та його заступники 

а) п’ять років; 

б) сім років; 

в) дев’ять років. 

6. Якщо у вищому спеціалізованому суді кількість суддів перевищує сорок 

п'ять, може бути призначено не більше …….заступників голови суду. 

а) трьох; 

б) двох; 

в) семи. 

7. Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням 

а) 50/50; 



б) більшістю голосів членів пленуму; 

в) 50+1; 

г) одноголосно. 

8. Касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ може бути подана протягом 

_______________________ з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) 

апеляційного суду. 

а) двадцяти днів; 

б) десяти днів; 

в) одного місяця. 

9. Цивільна справа може бути розглянута судом касаційної інстанції 

лише за умови: 

а) попереднього її розгляду в апеляційній інстанції; 

б) сплати необхідних коштів; 

в) попередньо відправленої та ухваленої заяви; 

г) подачі клопотання про перегляд справи. 

10. Вищий господарський суд України розглядає господарські справи як суд 

касаційної інстанції за  

а) касаційними скаргами; 

б) касаційно-апеляційними скаргами; 

в) апеляційними скаргами; 

г) позовними заявами. 

 

ТЕМА 12. Верховний Суд України 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду 

України.  

2. Заступник Голови Верховного Суду України: порядок обрання та 

повноваження. 

3. Пленум Верховного Суду України: склад, повноваження і порядок 

діяльності.  

4. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного 

Суду України. 

 

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Верховний Суд України здійснює такі повноваження: 

а) переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; 

б) переглядає справи по першій інстанції; 

в) звертається до Європейського Суду з прав людини у випадках виникнення у 

судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо 

конституційності законів, інших правових актів. 

2. У складі Верховного Суду України діють: 

а) Судові палати у цивільних, кримінальних і господарських справах; 



б) Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах; 

в) Судові колегії у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах і Військова судова колегія. 

3. Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які : 

а) мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не 

менше 5-ти років  на посаді судді; 

б) мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не 

менше 5-ти років  на посаді судді; 

в) мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не 

менше 10-ти років  на посаді судді; 

г) мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не 

менше 3-х років  на посаді судді. 

4. Пленум Верховного Суду України здійснює такі повноваження: 

а) утворює судові палати апеляційних судів, визначає їх кількісний склад, 

призначає голів судових палат та їх заступників; 

б) дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування 

законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення 

вищих спеціалізованих судів; 

в) розглядає питання організації діяльності Верховного Суду України. 

5. На зайняття посади судді Верховного Суду України можуть бути 

рекомендовані громадяни України, які : 

а) на момент обрання на посаду судді досягли віку 25-ти років, мають стаж 

роботи у галузі права не менше 3-х років; 

б) на момент обрання на посаду судді досягли віку 35-ти років, мають стаж 

роботи у галузі права не менше 10-ти років; 

в) на момент обрання на посаду судді досягли віку 35-ти років, мають стаж 

роботи у галузі права не менше 5-ти років; 

г) на момент обрання на посаду судді досягли віку 30-ти років, мають стаж 

роботи у галузі права не менше 5-ти років. 

6. Голова Верховного Суду України обирається: 

а) Президією Верховного Суду України строком на 7 років; 

б)Президією Верховного Суду України строком на 5 років; 

в)Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років; 

г) Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років. 

7. Верховний Суд України:  

а) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; 

б) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

в) здійснює контроль виконавчої влади; 

г) здійснює контроль законодавчої влади. 

8. До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, із числа 

яких обираються: 

а) Голова Верховного Суду України 

б) заступники Голови Верховного Суду України. 

в) керівник апарату суду; 

г) судовий розпорядник. 

9. Пленум Верховного Суду України приймає: 



а) постанови пленуму; 

б) рішення пленуму; 

в) ухвали пленуму. 

10. Суддя Верховного Суду України: 

а) здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом; 

б) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму 

Верховного Суду України; 

в) аналізує судову практику, бере участь у її узагальненні; 

г)займається викладацькою діяльністю. 

 

ТЕМА 13. Конституційний Суд України 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України. 

2. Повноваження Голови та заступників Голови Конституційного Суду 

України.  

3. Звільнення з посади судді Конституційного Суду України.  

4. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. 

5. Порядок конституційного провадження у справі.  

6. Прийняття рішень і дача висновків Конституційним Судом України. 

7. Обов'язковість рішень і висновків Конституційного Суду України. 

8. Порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду України. 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

а) доступності. 

б) верховенства права; 

в) одноособового розгляду справ; 

г)верховенства закону. 

2. Президент України призначив на посаду суддів Конституційного Суду 

України 9 громадян України, які досягли  40 річного віку. Які положення 

законодавства були порушені?: 

а) Президент України може призначати лише 6 суддів Конституційного Суду 

України; 

б) Президент України може призначити на посаду судді Конституційного Суду 

України громадянина, який досяг 35-ти річного віку ; 

в) Президент України може призначати суддів Конституційного Суду України 

лише за згодою Верховної Ради України ; 

г) Президент України може призначати суддів Конституційного Суду України 

за поданням з’їзду суддів України. 

3. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на 

принципах: 

а) презумпції невинуватості; 

б) верховенства права; 

в) одноособового розгляду справ; 

г) доступності. 



4. Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у 

справах щодо: 

а) офіційного тлумачення Конституції та законів іноземних країн; 

б) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

в) конституційності актів органів прокуратури; 

г) офіційного тлумачення Конституції та законів України. 

5. Займати посаду судді Конституційного Суду України має право 

громадянин України, який проживає на території України останні: 

а) 15 років; 

б) 25 років; 

в) 20 років; 

г) 10 років. 

6. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин 

України, який на день призначення: 

а) досяг віку 30-ти років і має стаж роботи за фахом не менше 5-ти років; 

б) досяг віку 40 років і має стаж роботи за фахом не менше 15-ти років; 

в) досяг віку 40 років і має стаж роботи за фахом не менше 10-ти років; 

г) досяг віку 35-ти років і має стаж роботи за фахом не менше 10-ти років. 

7. Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України таким вимогам:  

а) чи передбачають зміни скасування прав людини; 

б) чи передбачають зміни скасування норми про державну мову; 

в) чи передбачають зміни обмеження суверенітету; 

г) чи передбачають зміни введення воєнного стану 

8. Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту:  

а) за зверненням Верховної Ради України; 

б) за клопотанням Генерального прокурора України; 

в) за поданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України; 

г) за поданням Верховного Суду України; 

д) за клопотанням тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України; 

9. Що є підставою для визнання Конституційним Судом України законів 

та інших правових актів неконституційними: 

а) невідповідність їх змісту міжнародним договорам, що визначають стандарти 

у галузі прав людини; 

б) невідповідність їх змісту законам, прийнятим на референдумах; 

в) невідповідність їх змісту законам, прийнятим Верховною Радою України 

кваліфікованою більшістю голосів взаємна суперечність їх положень. 

10. Які правові наслідки визнання Конституційним Судом України 

законів, інших правових актів або їх окремих положень 

неконституційними: 

а) вони втрачають чинність; 



б) вони зберігають чинність, проте не повинні застосовуватись органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими 

особами; 

в) Верховна Рада України має обов’язок скасувати вказані акти чи їх 

положення; 

б) вони зберігають чинність, проте правова позиція Конституційного Суду має 

враховуватись при прийнятті нових правових актів; 

в) вони повинні бути приведені у відповідність до Конституції органами, що їх 

видали 

 

ТЕМА 14. Міжнародні установи 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Првовий статус Європейськогой суду з прав людини. Обов’язковість та 

виконання рішень Європейськогой суду з прав людини. 

2. Компетенція Міжнародного суду ООН.  

3. Підсудність справ Міжнародному кримінальному суду. 

4. Повноваження міжнародних комерційних арбітражів, підсудність справ.  

 

План завданнь до самостійної роботи 

1. Скласти термінологічний словник основних термінів та понять до теми. 

 

2. Виконати тестові завдання. 

1. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на: 
а)    міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру; 

б)    міжнародні злочини; 

в)    злочини міжнародного характеру. 

 2. До постійно діючих міжнародних судових установ належать: 

а)    Постійна Палата Третейського Суду; 

б)    Міжнародний Суд 00Н; 

в)    Міжнародна комісія Ради Європи. 

3.  Рішення Міжнародного Суду ООН: 

а)    є рекомендаційними, але не обов'язковими; 

б)   є обов'язковими лише для сторін спору і тільки щодо конкретної справи; 

в)   є обов'язковими для всіх держав-членів ООН. 

4.  Позивачами в Суді ЄС можуть виступати: 

а)   лише держави-члени ЄС; 

б)   органи Європейського Союзу, держави-члени ЄС, фізичні і юридичні особи 

та національні судові органи; 

в)   держави-члени ЄС, органи Європейського Союзу, а також національні 

судові органи держав-членів ЄС. 

5. До судової системи Європейського Союзу входять: 

а) Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби;  

б) Суд ЄС, суд першої інстанції, Трибунал з питань цивільної служби;  

в) Суд ЄС, Загальний суд;  

г) Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби, Європейський 

суд з прав людини.  

http://westudents.com.ua/glavy/69159-4-mjnarodniy-sud-oon.html
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6. До якої судової установи Європейського Союзу подаються позови від 

фізичних та юридичних осіб? :  

а) до Суду ЄС;  

б) до Загального суду;  

в) до Європейського суду з прав людини;  

г) фізичні та юридичні особи не можуть подавати позови до судових установ 

Європейського Союзу.  

7. Подати позов до Суду ЄС проти держави – члена ЄС, яка порушує свої 

зобов’язання, має право:  

а) будь-який інститут ЄС (окрім Суду ЄС);  

б) Комісія та держави – члени ЄС;  

в) держави-члени та будь-які інститути ЄС (окрім Суду ЄС);  

г) фізичні або юридичні особи держав – членів ЄС.  

8. Хто може подати позов до судових установ ЄС проти інститутів ЄС?: 

 а) будь-який з інститутів ЄС (окрім Суду ЄС);  

б) Комісія та держави – члени ЄС;  

в) держави-члени, інститути ЄС (окрім Суду ЄС) та фізичні або юридичні 

особи;  

г) держави-члени та фізичні або юридичні особи.  

9. До якої судової установи Європейського Союзу подаються позови проти 

держав-членів, які порушили свої зобов’язання, накладені правом ЄС?: 

а) до Суду ЄС;  

б) до Загального суду;  

в) як до Суду ЄС, так і до Загального суду;  

г) до Європейського суду з прав людини. 

10. Преюдиціальні рішення Суду ЄС – це … .  

а) рішення проти держави-члена, яка порушила свої зобов’язання, накладені 

правом Європейського Союзу;  

б) рішення щодо відповідності міжнародних угод, які укладаються 

Європейським Союзом, праву Європейського Союзу;  

в) рішення стосовно тлумачення Договору про Європейський Союз, дійсності і 

тлумачення рішень інститутів Європейського Союзу;  

г) рішення Суду ЄС у цивільних та кримінальних справах. 
 

 


